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Protokół 
z X posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
15. 11. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

 

Obecni: 23 pełnomocników organizacji, miast i gmin (wg listy obecności) 

 

Rada KP: Małgorzata Rakowska, Józef Szymeczek, Danuta Branna 

Rada Nadzorcza KP:  

Kancelaria KP: Piotr Polok 

Goście: Paweł Kawulok, Witold Kożdoń 

 

 

Dziewiąte posiedzenie XII kadencji otworzyła przewodnicząca Rady Przedstawicieli 

Kongresu Polaków Małgorzata Rakowska i przeczytała proponowany program. 

 

Program: 
 

1. Kontrola realizacji uchwał 

2. Rada Rządu RC i inne komisje 

3. Działalność Rady KP od ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli  

4. Różne 

 

Proponowany program został następnie jednomyślnie zaakceptowany. 

 

Protokolantem wybrano – Piotra Poloka 

Weryfikatorem została wybrana – Danuta Branna 

 

 

Ad 1.) Kontrola realizacji uchwał 
 

Małgorzata Rakowska poinformowała, iż uchwała nr 1 ostatniego posiedzenia dotycząca 

nominacji D. Brannego i G. Kopcia do Rady Rządu RC została zrealizowana i uchwalone 

osoby zostały nominowane. Uchwała nr 2 nominująca członków komisji przetargowej na 

druk i dystrybucję „Głosu” również została zrealizowana. Przetargi publiczne już się odbyły, 

w ramach przetargu na druk „Głosu” została wybrana firma Czech Print Center z Ostrawy, 

czyli aktualny drukarz „Głosu”. W ramach przetargów na dystrybucję oferta firmy PNS nie 

spełniła wymogi podane w ogłoszeniu przetargu. Kolejnymi krokami będą negocjacje z 

Pocztą Czeską. Uchwała nr 3 dotycząca wystosowania listu do nowo wybranych władz 

samorządowych z informacją o pełnomocniku i prośbą o jego uwzględnienie w składzie 

komisji narodowościowej lub innej komisji, również została zrealizowana a wspomniane listy 

zostały wysłane. 

W nawiązaniu do uchwały nr 3 M. Rakowska przypomniała, że w miejscowościach 

Bukowiec, Łomna Dolna, Nawsie i Rychwałd w trakcie kampanii sejmikowej przed XII 

Zgromadzeniem Ogólnym Kongresu Polaków nie odbył się sejmik i nie wybrano 

pełnomocnika. 
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Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków sugeruje Radzie Kongresu Polaków nawiązanie 

kontaktu z polskimi organizacjami i placówkami w wymienionych gminach, gdzie nie ma 

pełnomocnika w sprawie uregulowania tych spraw. 

 

Ad 2.) Rada Rządu RC i inne komisje 
 

M. Rakowska przypomniała, iż na ostatnim posiedzeniu została ogłoszona możliwość 

zgłaszania kandydatów na miejsce po zmarłym E. Delongu w komisji dotacyjnej przy 

Ministerstwie Kultury RC. 

Równocześnie M. Rakowska poinformowała, że za Zarząd Główny PZKO i za Kongres 

Polaków w RC, konsensualnie został podany jako kandydat pan Paweł Kawulok. 

 

W związku z powyższym M. Rakowska poprosiła o prezentację kandydata. 

 

Paweł Kawulok – Dzień dobry, Szanowni Państwo, pozwólcie, że w skrócie się przedstawię, 

nazywam się Paweł Kawulok, jestem zameldowany w Gródku, jestem z zawodu prawnikiem 

mam 38 lat. W ubiegłej kadencji pracowałem jako przewodniczący komisji d/s mniejszości 

narodowych przy Radzie Województwa, obecnie jestem nadal jej członkiem, więc 

problematykę mniejszościową znam. Myślę, że jeżeli otrzymam od Państwa poparcie, zrobię 

wszystko po to by Państwa projekty, które wpłyną pod obrady komisji, zostały obiektywnie 

ocenione i uzyskały odpowiednią ilość punktów, żeby zostały dofinansowane. Dziękuję za 

uwagę. 

 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zatwierdziła zgłoszoną nominację. 

(patrz Uchwała nr 1) 

 

 

Ad 3.) Działalność Rady KP od ostatniego posiedzenia Rady Przedstawicieli 
 

J Szymeczek przedstawił działania Rady Kongresu Polaków od ostatniego posiedzenia Rady 

Przedstawicieli. 

 

We wrześniu delegacja Kongresu Polaków wzięła udział w V Zjeździe Polonii i Polaków z 

Zagranicy, który odbył się w Warszawie. J. Szymeczek ocenił to spotkanie jako bardzo 

dostojne i uroczyste. 

 

3 listopada odbył się Koncert Galowy Tacy Jesteśmy, który był uznany jako wyjątkowo 

udana edycja. Nagrodę kapituły zyskał Władysław Kubień, nagrodę publiczności zyskała 

grupa Nonet. 

 

Najważniejszym przedsięwzięciem Kongresu Polaków od ostatniego posiedzenia była kolejna 

edycja Zielonej Szkoły nad Bałtykiem 2018. W tym roku odbyła się w terminach 10. 9. - 22. 

9. 2018 pierwszy turnus i 22. 9. - 4. 10. 2018 drugi turnus. W ramach obu turnusów wyjechało 

219 uczniów siódmych klas wszystkich zaolziańskich polskich szkół podstawowych, 28 

opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Zielona Szkoła odbyła się w Ośrodku VIS w 

Jastrzębiej Górze 2018, gdzie poziom ośrodka jest znacznie lepszy niż w poprzednich 

edycjach. Kierowniczką pierwszego turnusu była Pani Wanda Suszka (była dyrektor Polskiej 

Szkoły Podstawowej w Milikowie). Kierownikiem drugiego turnusu była Pani Wanda 

Folwarczna (nauczycielka Polskiej Szkoły Podstawowej w Suchej Górnej). W ramach 
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programu było zorganizowanych kilka wycieczek do ciekawych miejscowości nad polskim 

morzem. 

 

Poza tym J. Szymeczek poinformował, iż niedaleko zakwaterowania Zielonej Szkoły z 

inicjatywy Kongresu Polaków na osiedlu Orłowo w Gdyni znajduje się ulica Józefa 

Kiedronia, międzywojennego ministra pochodzącego z Zaolzia, który jest patronem Zielonej 

Szkoły. 

 

 

Ad 4.) Różne 
 

L. Kalina poinformował o kolejnych krokach czynionych wobec zbyt biurokratycznych 

wymogów dotyczących składania projektów do Ministerstwa Kultury RC i innych organów 

państwowych. 

 

J. Szymeczek poinformował, że w Polsce obecnie trwają prace przygotowawcze nad zmianą 

ustawy, która miałaby poszerzyć liczbę senatorów polskich o dwie osoby. Senatorzy ci będą 

wybierani wśród Polonii i Polaków z całego świata.  

 

J. Szymeczek poinformował o narastającej potrzebie posiadania Karty Polaka dla Zaolziaków 

i zapytał członków Rady Przedstawicieli, czy zgadzają się żeby Rada Kongresu Polaków 

wystąpiła do Rządu Polskiego z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka dla Zaolziaków. 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków poparła propozycję J. Szymeczka.  

(patrz uchwała nr 2) 

 

F. Jasiok przedstawił problem z Hawierzowa, w polskim przedszkolu w Błędowicach brakło 

miejsca dla dzieci. Możliwym rozwiązaniem problemu byłoby otwarcie kolejnego oddziału 

dla polskojęzycznych dzieci. 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków sugeruje podjąć działania, żeby w przedszkolu w 

Błędowicach otwarto kolejny oddział dla polskojęzycznych dzieci. 

W wyniku dyskusji Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zwraca się do Komisji Szkolnej 

Kongresu Polaków, żeby we współpracy z nauczycielami, Towarzystwem Nauczycieli 

Polskich i Polskim Centrum Pedagogicznym stwierdziła stan zagrożeń, czy możliwości 

otwarcia nowych oddziałów w przedszkolach i przedstawiła je na następnym posiedzeniu.  

 

M. Sikora przedstawił problem siedziby MK PZKO w Karwinie Nowym Mieście, gdzie 

członkowie MK PZKO będą musieli przeżyć zimę bez ogrzewania i bez wody. Nowy 

właściciel, który przejął obiekt dawnej nowomiejskiej polskiej szkoły, na tyłach której MK 

PZKO ma od lat swoją siedzibę, zakręcił kurek. 

M. Sikora zaapelował, żeby nowo wybrane władze Karwiny pomogły członkom MK PZKO 

w Karwinie Nowym Mieście w godnym korzystaniu z Domu PZKO. 

 

H. Cieślar poinformował, iż PTTS „Beskid Śląski” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę zorganizował imprezę sportową pt. Bieg Niepodległości. Bieg 

Niepodległości odbył się 11 listopada w Parku Adama Sikory w Czeskim Cieszynie, w 

czterech kategoriach wzięło udział 60 zawodników. 

 

Następne posiedzenie Rady Przedstawicieli odbędzie się 21 lutego 2019 o godzinie 16:30. 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 
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weryfikację przeprowadziła: Danuta Branna 

Uchwały 
X posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków 

XII kadencji 
15. 11. 2018 - Czeski Cieszyn – siedziba Kongresu Polaków w RC 

 

1. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków nominuje P. Kawuloka do komisji dotacyjnej przy 

Ministerstwie Kultury RC. 

ZA 23     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

2. Uchwała: 

Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków zobowiązuje Radę Kongresu Polaków do 

rozpoczęcia działań w celu uzyskania Karty Polaka dla Zaolziaków. 

ZA 23     WSTRZYM 0   PRZECIW 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaprotokołował: Piotr Polok 

weryfikację przeprowadziła: Danuta Branna 


